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Is Speisialtóir TFC é 
Adrian in Infreatruchtúr 
agus Oibríochtaí sa 
Roinn Coimirce Sóisialaí.

“Is eagraíocht ollmhór í an earnáil 
phoiblí, ina bhfuil a lán ranna, ról agus 
ionad. Agus tú ag obair i roinn rialtais, 
is féidir leat a bheith bródúil as do thír 
agus a thuiscint go bhfuil tú ag cur leis 
an tsochaí ar bhealach fiúntach. Ón 
gcéad lá sa phost, spreagtar tú chun 
deiseanna ardaithe céime a thapú, 
agus páirt a ghlacadh in oideachas 
agus oiliúint sa bhreis.”

Fuair mé mo chéad phost nuair a bhí mé 17 mbliana 
d’aois - post samhraidh, agus d’oibrigh mé i monarcha 

uaineola. Is ansin a d’fhoghlaim mé an tábhacht a 
bhaineann leis an obair foirne, le cumarsáid agus le 

hullmhúchán. Ceapaim go bhfuil taithí oibre riachtanach 
chun scileanna praiticiúla den chineál sin a fhoghlaim 

agus mholfainn go láidir do dhaltaí an luach a 
bhaineann le deiseanna den chineál sin a 
fhaigheann siad san Idirbhliain a aithint.

Mhúscail an tsuim mhór a bhí ag mo dheartháir 
níos sine i ríomhairí suim ionamsa. Le chéile, 
bhíodh sé de nós againn Ríomhairí Pearsanta 

a bhaint as a chéile agus iad a thógáil arís ó 
bhonn. Bhínn ag útamáil le ríomhairí i gcónaí 

agus mé ag fás aníos agus mhúscail sé seo 
suim sa bhreis sa teicneolaíocht ionam. 

Don Ardteist, rinne mé staidéar ar an bhFisic, 
ar an gCeimic, ar an Stair, ar an nGnó, 

ar an bhFraincis, mar aon leis an mBéarla, 
an nGaeilge agus an Mata. 

Ina dhiaidh sin, thug mé faoi cháilíocht 
tríú leibhéal agus bhain mé BSc amach sa 
Ríomheolaíocht. Chabhraigh dhá ábhar 

Ardteiste go mór liom le linn mo chúrsa tríú 
leibhéal ceithre bliana - an Mata agus an Fhisic. 
Thug siad buneolas dom a chabhraigh go mór 

liom le linn an chúrsa ríomheolaíochta, ina 
raibh orm staidéar ardleibhéil a dhéanamh 

ar an Mata agus ar an Innealtóireacht. 

Tar éis dom mo chéim a bhaint amach, 
thosaigh mé ag obair ar Dhioplóma 

Iarchéime sa Ríomhfhoghlaim agus d’éirigh 
liom an cháilíocht sin a bhaint amach. Thug 

m’oideachas go leibhéal na hArdteiste agus 
mo chúrsaí tríú leibhéal deis dom 

gairm a fháil sa TF. 

D’oibrigh mé san earnáil phoiblí roimhe 
sin agus cheap mé go raibh an lucht saothair 

fuinniúil. Mar sin, bhí suim agam mo scileanna 
a fhorbairt i réimse éagsúil laistigh den 

earnáil phoiblí.

Is é cuspóir mo róil na dualgais atá riachtanach 
chun tacú leis an Infreastruchtúr SharePoint, 

chun é a chothabháil agus a fhorbairt a 
chomhlíonadh. Is ríomhardán comhoibrithe 

agus bainistíochta cáipéisí é SharePoint. 
Cé gur ardán an-solúbtha é, baintear úsáid as 
den chuid is mó chun cáipéisí a stóráil, agus 

chun eolas a sheoladh in eagraíochtaí. 

Le linn ghéarchéim Covid, fuair mé 
léargas agus taithí ar réimsí eile laistigh de 
Cheanncheathrú an Infreastruchtúir agus 
na nOibríochtaí sa Roinn. Chomh maith 

le mo ghnáthról a chomhlíonadh, iarradh 
orm tionscadal a stiúradh i gcomhar le 

comhghleacaí a bhain le ríomhairí glúine a 
thógáil agus a sholáthar. Bhain mé sult as a 

bheith ag obair ar an tionscadal seo mar 
chuir ár gcuid oibre go mór le hobair ár 

Roinne nuair a bhí éileamh an-mhór ann ar 
ríomhairí glúine le linn na paindéime.

Tá a lán scileanna teicniúla foghlamtha 
agam le linn mo ghairme. D’fhoghlaim 

mé iad trí oiliúint “ar an láthair” den chuid 
is mó. D’fhoghlaim mé ó bhainisteoirí, ó 

chomhghleacaithe, óna bheith ag obair ar 
thionscadail. Chaith mé dua agus am ag 
iarraidh scileanna teicniúla a fhorbairt trí 

oiliúint, dheimhniú agus thaithí phraiticiúil. 
D’fhoghlaim mé go bhfuil sé tábhachtach 

leanúint ort agus tú ag obair ar thasc deacair 
agus dul i ngleic le dúshláin.



Sonraí an Phoist – Oifigeach Feidhmiúcháin TFC

ROINN An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Faigh tuilleadh eolais anseo

TUARASTAL Ag tosú ar €30,278 sa bhliain *is féidir go n-athrófaí é seo

CUR SÍOS AR AN RÓL

Cuireann an ról seo deis iontach ar fáil dóibh siúd a bhfuil suim acu i ngairm le TFC sa Státseirbhís, i Ranna, in Oifigí agus i ngníomhaireachtaí Rialtais, lena n-áirítear cuid 
de na heagraíochtaí TFC is mó sa Stát! Beidh baint dhíreach ag na daoine atá ag obair i réimse na TFC le réimse straitéisí Rialtais a sholáthar laistigh den eagraíocht ina 
gceapfar iad. Beidh baint acu chomh maith le comhlíonadh na físe atá ann go mbeidh Éire ina ceannaire digiteach agus le teagmháil dhigiteach a éascú laistigh den Stát do 
shaoránaigh, ghnólachtaí agus státseirbhísigh. 

Ról iontrála is ea an post mar Speisialtóir TFC a thugann deis duit gairm le TFC a fhorbairt i gcuid de na heagraíochtaí is mó sa Stát. 
Tá trí shraith sa réimse seo agus is iad seo a leanas iad:

•  Sraith 1 – D’oirfeadh Forbairt Bhogearraí dóibh siúd a bhfuil suim acu gairm i réimsí cosúil le bogearraí agus feidhmchláir (riamhchlárú) a fhorbairt, lena n-áirítear 
feidhmchláir ghréasáin agus suíomhanna gréasáin; feidhmchláir mhoibíleacha; agus ag cabhrú le seirbhísí digiteacha agus taithí den scoth a chur ar fáil don úsáideoir.

•  Sraith 2 – D’oirfeadh Infreastruchtúr agus Oibríochtaí do dhaoine a bhfuil suim acu gairm a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: tacaíocht a thabhairt do agus bainistíocht a 
dhéanamh ar infreastruchtúr TFC d’eagraíochta agus ar sheirbhísí bainteacha, trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí agus réitigh atá chun tosaigh. 

•  Sraith 3 – D’oirfeadh Líonraí agus Cibearshlándáil do dhaoine a bhfuil suim acu gairm a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: tacaíocht a thabhairt do agus bainistíocht a 
dhéanamh ar infreastruchtúr gutha, sonraí agus físe d’eagraíochta. 

RIACHTANAIS 
IONTRÁLA

•  Cáilíocht mhórdhámhachtain ag Leibhéal 6, nó níos airde, ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí sa ríomhaireacht AGUS
•  Taithí i réimse TFC ábhartha a bhaineann leis an tsraith ar mhaith leat a bheith ag obair inti. Is féidir leat do thaithí ábhartha TFC*  

a fháil ó do ról reatha, ó d’oideachas (lena n-áirítear taithí oibre ábhartha a fuair tú ar shocrúchán oibre) nó ó thaithí oibre eile atá agat NÓ
• Cáilíocht theicniúil amháin, ar a laghad, i réimse ábhartha TFC. 

AN PRÓISEAS 
IARRATAIS

1. Cláraigh d’fholáirimh maidir le poist ar publicjobs.ie chun a bheith ar an eolas nuair a thagann folúntais chun cinn. 
2. Cuir iarratas isteach ar líne ar Publicjobs.ie roimh an dáta dúnta.
3. Ceistneoir Measúnaithe ar líne a chomhlíonadh.
4. Triail(acha) ar líne agus/nó bunaithe ar pháipéar.
5. Cur i Láthair/Anailís agus agallamh.

https://www.gov.ie/en/organisation-information/c08a36-about-the-department-of-employment-affairs-and-social-protection/#

